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 هاسازمان بررسی و نقش انتقال دانش در
 

 2ملک پور فاطمه 1خدیجه کرد لشکناری

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  -الزهراءدانشگاه  -مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد  -1

 kord.1389@yahoo.com )نویسنده مسئول(

)نویسنده دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  -الزهراءدانشگاه  -آموزشی  مدیریتکارشناسی ارشد -2

 fatemehmalekpour65@yahoo.com (اول

یکی از عوامل مهم مدیریت دانش برای موفقیت و ادامه حیات هر سازمانی  عنوان بهانتقال دانش  -چكيده

افزایی دانش های دانش، همحرکت، توزیع، پخش آن بین افراد و پایگاه عنوان به. انتقال دانش ضروری است

ریزی برای انتقال شود. برنامهقرار گرفتن سازمان در یک مزیت رقابتی باال را موجب می درنتیجهسازمانی و 

قرار گیرد که دانش و هیچ سازمانی قصد ندارد در موقعیتی  چراکهدانش برای هر سازمانی ضروری است 

خارج شود و از طرفی نباید فقط در هنگام  سازمانی مجموعهاطالعات سازمانی نزد افراد، بدون انتقال و ثبت آن 

روزمره هر فرد در سازمان  های فعالیتترک کارکنان از سازمان به فکر انتقال دانش باشیم. بلکه باید بخشی از 

 .شودانتقال آن بررسی می های هراباشد. در این مقاله انواع دانش و 

 گذاری، دانش، سازمان، مدیریت دانش.: انتقال، اشتراکهاي كليدي واژه

 

 مقدمه

های علمی مطرح است. انتقال دانش یک محرک قوی در گفتمان عنوان بهدر حال حاضر انتقال دانش 

ش است تشبیه کرد. پوسته ای که دارای چندین پوسته است و هسته اصلی آن دانتوان به یک مادهرا می

 درهرصورتاما  ؛هستمذهب و ...  این دانش شامل فرد، سازمان، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، سیاست و

گاه هیچ. ها و تعاریف خاص خود را داردویژگی هسته اصلی این ماده دانش است. هر پوسته دانش،

شبیه به هم  کامالًیه سازمانی قرار دارد که در ال بادانشیدانشی که در پوسته و یا الیه فردی قرار دارد 
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افزاید. یک مدیر دانش خبره کسی است که با توجه به این ویژگی دانش، بر پیچیدگی آن می و ؛نیست

 ها را تعریف و شناسایی نماید.بتواند برای انتقال دانش تمامی الیه ذکرشدهمباحث 
 

 و فرضيات تحقيق الت سوا

 کنیم و بشناسیم. را تعریف ها الیهباید تمامی  -1

 هر الیه شیوه دسترسی به آن دانش را پیدا کنیم. فریعباید با توجه به ت -2

 باید بدانیم در هر شرایطی بررسی بیشتر کدام الیه در اولویت قرار دارد. -3

 ها را حفظ کرد.توان پیوستگی این الیهچگونه می -4

 ی سازمان بیفزاییم.چگونه با حفظ پیوستگی و با خلق دانش بر مزیت رقابت درنهایتو  -5
 

 درستی به انتقالدارد. هرگاه فرآیند یک مدیر دانش با انتقال آن سازمان را زنده و پویا نگه می واقع به

ن و قابلیت خود سازمان توا صورت بدینو  شود مید صورت گیرد این فرآیند موجب تولید دانش جدی

 دهد.رقابتی افزایش می های عرصهرا در 
 

 انشتعریف مدیریت د

توافق روی تعریف مدیریت دانش  کند می( بیان 2001) بن تورکه ارنسون و  طور همانمدیریت دانش:  

وجود ندارد. این عدم توافق، بیشتر ناشی از پیچیدگی و ابهام در جزء دوم این ترکیب یعنی دانش 

 است.

مل فرآیندهای دانش است، شا موردنیازموجود و  وتحلیل تجزیه(: مدیریت دانش 1997) مکینتاش

 های سازمانی است.های دانش برای نیل به هدفریزی و کنترل برای توسعه داراییبرنامه

و انتقال دانش  دهی سازمانو سازمانی برای کسب  سامانمند(: مدیریت دانش فرآیند 1999) شمارگر

استفاده  وری بهرهن هدف که دیگران از دانش برای اثربخشی و ایصریح و تلویحی کارکنان است، با 

توان تعریف کرد. مدیریت دانش کنند. با مرور تعاریف مختلف، مدیریت دانش را به این صورت می

سازی برای تبدیل دانش )نهان به عیان و بالعکس( در داخل یک عبارت است از اعمال مدیریت و زمینه
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یک سرمایه سازمانی در  عنوان بهگذاری و استفاده از دانش سازمان از طریق گردآوری، به اشتراک

 (.18: 1386، زاده حسنراستای دستیابی به اهداف سازمان است )

 به علت آشوب و ها سازمانبرای  اساس مزیت رقابتی پایدار عنوان بهدانش سازمانی دانش چيست؟ 

است. دانپورت و پراشک، دانش را  شده گرفته نظر درجهانی  وکار کسب محیط درعدم اطمینان 

ها، اطالعات متنی و بینش تخصصی است که ارزش بندی شده ازرکیب سیال از تجربه قالبت عنوان به

)راتسیوس و همکاران،  کند میفراهم  تجارب و اطالعات جدید گنجاندنچارچوبی برای ارزیابی 

های ذهنی و محیطی شخص است. در مفهوم دانش (. دانش ترکیبی از اطالعات، تجارب، ارزش2014

در حال  دائماًو  دهدقرار می مدنظرها را الگویی نهفته است که چرایی و علت پدیدهچوب و ریک چا

آورد و به شخص دانشمند از ترکیب اطالعات مختلف، اطالعات جدیدی را به وجود می و ؛تغییر است

 .(4: 1386، زاده حسن) دهد می بینی پیشیل، ارزیابی و قدرت تحل

 وسیله بههایی که واقعیت یا حالت دانستن بعضی چیزها یا مهارت( دانش را 2000فرهنگ لغت و بستر )

هایی که ویژگی و رفتارها را در شود تعریف کرده است. یا مجموعه مدلتجربه یا تداعی حاصل می

های تولید و اسناد و ممکن است در مغز اشخاص یا در فرآیند کند مییک قلمرو مشخص توصیف 

 (.8: 1384عدلی، موجود باشند )

توان آن را از محتوا و ذهن و ظاهر جدا کرد بلکه دانش ه به دو تعریف فوق از دانش میجبا تو

یک سرمایه فکری )یکی  عنوان به. برای آنکه دانش به حیات خود در سازمان هاست اینای از مجموعه

 زمان توزیع ودارایی سازمانی( ادامه دهد نیاز است که در درون و بیرون سا ترین مهمترین و از ضروری

نیست. دانش نیز  استفاده قابلگیرد و بو می انتقال نیابد مانند یک آب )مایه حیات( راکد، اگرانتقال 

و دیگر  شده خارجاز چرخه مزیت رقابتی  زودی بههای دانش بدون حرکت و پخش بین افراد و پایگاه

و  اندازند میدانش خود را به جریان  ته اگرسایم که افراد بازنشدیده چنانچهمایه حیات سازمان نیست. 

پیوستگی  منظور بهن دانش به معنای واقعی دارای ارزش نیست. آدر ذهن خود محبوس نمایند دیگر، 

مطالب و تسهیل در امر یادگیری مطالب، قبل از تعریف واژه انتقال دانش به تعریف انواع دانش 
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انواع دانش بر اساس  ازجملهاند. بندی کردهسیمانواع دانش را بر مبنای متفاوتی تق خواهیم پرداخت.

نویسنده .  ماهیت، بر اساس گستره و شمول دانش و به لحاظ دریافت سازمانی و بر مبنای کارکرد و ...

اینکه  و ؛ی انواع دانش در منابع متفاوت شده استهاانواع دانش به برخی شباهت و تفاوت بامطالعه

گاهی دانش ضمنی را دانش پنهان و  مثالًعاریف مشابه شده است. متفاوت، ت ظاهر بهبعضی عناوین 

اند و گاهی پنهان را از دانش نهان و تلویحی را از گاهی دانش مستتر و گاهی مستتر را پنهان نامیده

نویسنده در یک نمای کلی در منابع متفاوت دانش به انواع زیر  زعم بهاند. دانش ضمنی جدا نموده

دانش بر اساس ماهیت آن شامل دانش مستتر، تلویحی، صریح )عدلی،  بندی بقهط است. شده تقسیم

 جمعیبندی دانش بر اساس شمول و گسترده دانش شامل دانش شخصی و طبقه (15: 1384

دانش بر اساس بافت سازمانی شامل دانش فرهنگی، دانش صریح،  بندی طبقه (1386:4، زاده حسن)

 .(18-17: 1384، عدلی)است  شده تقسیمدانش مستتر 

 دانش بندی طبقهانواع 

 ، صریحتلویحی مستتر، بر اساس ماهیت

 شخصی ـ جمعی بر اساس شمول و گستره

 صریح، مستتر، فرهنگی بافت سازمانی اساسبر 
 

(: دانش صریح دانش است که به زبان رسمی Artifacts Knowledge( دانش صریح )1962پوالنی )

شود. کامل و مستقیم از شخصی به شخص دیگر منتقل می طور بهست که و قابل کدگذاری ا شده بیان

شخص  عنوان به. قراردادتوان در حافظه سازمان یا هر جای دیگری کرد و آشکارا در دسترس آن را می

گاهی به این دانش، دانش مبتنی  .کند میسخنرانی نوشته و نظیر آن عرضه  صورت بهخود را  هایدانسته

ها و اقدامات با موقعیت و شرایط و قوانین شود که برای مقایسه فعالیتانین نیز گفته میبر قواعد و قو

 شود.مناسب موجود از آن استفاده می

کیب اطالعات دریافتی شخص از محیط پیرامون : حاصل تر(Tacit Knowledgeدانش تلویحی )

قرار گرفتن نیاز به تفسیر و  فادهمورداستگیرد و برای های فکری و تجربیات او شکل میخود با زمینه
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دانش  ادراک انسان مقیم است. رفتار و دانش خاموش در ذهن، به دانش آشکار دارد. شدن تبدیل

( دانش 1388،121 فاطمه، )درویی، نیاز دارد. عملبه مهارت  یابد وخاموش از تعامل افراد ظهور می

و  کننده بیانو برای بیان مناسب شخص  تلویحی یا ضمنی برای درک، نیاز به منابع دیگری دارند

رغم این ویژگی، دانش را دریابند، علی ها آنتفسیرکننده باید دارای چارچوب ذهنی یکسان باشند تا 

. دانش تلویحی یا ضمنی نقش هستضمنی مؤثرترین نوع دانش برای انتقال دانش به سایر افراد 

 یک است.تصمیمات و رفتارهای استراتژ یدرزمینهبرجسته آن 

، کند میتعریف  «توان بیان کردکه می ازآنچهدانستن بیشتر »: پوالنی دانش مستتر را (نهان) مستتردانش 

گیرد. با توجه به این تعریف دانش مستتر همان دانش مستتر در مقابل دانش صریح قرار می درواقع

توضیح آن برای  رو ازاین دانش نهان است. دانشی است که در مرحله نیمه آگاهانه ذهن وجود دارد.

یک رادیولوژیست با توجه به  مثال عنوان بهتر از پنهان است. دیگران دشوار است و به عبارتی پنهان

این دانش نیمه آگاهانه، هنگام نگاه کردن به یک عکس  برحسبسالیان متمادی فعالیت در این شغل 

دهد. این مهارت ناشی از را تشخیص می طبیعی بودن وضعیت بیمارطبیعی یا غیر راحتی بهرادیولوژی 

این دانش را به  کامالً تواند نمیشغلی اوست و او در آموزش به شاگردان خود  های سالتجربیات 

، شیوه بررسی وضعیت عکس بیمار را به شاگردش مرحله به مرحله صورت بهشاگرد منتقل کند بلکه او 

این مراحل را در نظر بگیرد وضعیت عکس بیمار را  خودکار بدون آنکه طور بهاو  که درحالیگوید. می

 است. آموزش قابلآموزش از شاگرد  براثراما دانش تلویحی یا پنهان  ؛دهدتشخیص می

 

 بندي دانش بر اساس شمول و گستردهطبقه
دانش شخصی: دانشی که به لحاظ استاد به تولید، گردآوری و استفاده در تملک شخص است. چنین 

-ممکن است منافع جمعی داشته باشد، اما بیشتر بر اساس منافع شخصی گردآوری می هرچنددانشی 

-آورند و در مقاطع مختلف از آن استفاده میها در زندگی خود دانشی را به دست میشود. همه انسان
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آورد. های مختلف منافع و منزلتی را برای او به ارمغان میکنند. وجود چنین دانشی در شخص در زمان

 از دانش تلویحی و مستتر است. ای مجموعه درواقعنش شخصی دا
 

 (1998بندي دانش بر اساس بافت سازمانی: چو )طبقه

 راحتی بهرود و ها به کار میای از نشانهدانش صریح: دانشی است که به شکل رسمی در قالب مجموعه

 باشد. و اشاعه است. دانش صریح ممکن است هدف محور یا نظم محور انتقال قابل

رود. دانش مستتر به کار می سازی معنادانش مستتر: توسط اعضای سازمان برای انجام وظایف و 

های قوانین و دستورالعمل بیان کرد و از طریق مهارت صورت بهتوان شود و آن را نمیابراز می سختی به

 است. نمایش قابلفعالیت محور 

ارهای شناختی که از روی عادت برای درک و ای(: عبارت است از ساختدانش فرهنگی )زمینه

، مفروضات و باورهایی هستند که دیگر عبارت بهروند. -توضیح، ارزیابی و ساخت واقعیت به کار می

شوند برای توصیف و توضیح واقعیت و تعیین ارزش و اهمیت اطالعات جدید استفاده می

ست که در قالب متون کالمی و شفاهی ا سازمانی فرهنگ(. این نوع دانش بخشی از 17: 1384)عدلی،

شود و از طریق ایجاد معانی و می دادوستد مأموریتانداز و ها، چشمها، قیاسها، استعارهچون داستان

 (.24: 1389دهد )طباطبایی، رمضانی،های مشترک تعهدات را افزایش میارزش

تفاوتی دارند. امروزه یکی از های انتقال مانواع دانش راه هرکداماین است که  توجه قابلمطلب 

نکته  و ؛استهای انتقال دانش متناسب با نوع آن دانش های مدیران دانشی به کاربران راهتوانمندی

 آنکه چگونه دانش فنی را به دانش صریح و آشکار تبدیل نمود. تر مهم
 

 مفهوم انتقال دانش

 صورت به غیرمکانیزهدانش مکانیزه و  ایه پایگاهانتقال دانش حرکت، توزیع، پخش دانش بین افراد و 

 .(5: 1389طباطبایی، رمضانی،راهبرد سازمان و فرد مرتبط است )است که با  دوسویه
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گذاری دانش سازی دانش و انتقال دانش و به اشتراکتولید، یا کسب دانش، ذخیرهمدیریت دانش: 

 .(5: 1389ی، رمضانی،شود )طباطبایمدیریت دانش تلقی می دهنده تشکیلاز عناصر اصلی 

 در این تعریف چند ویژگی وجود دارد:

های دانش تواند بین افراد و پایگاه( و هم میغیررسمیتواند بین افراد )دانش هم می انتقال -1

 )رسمی( صورت گیرد.

 است. دوسویهانتقال دانش یک ارتباط 

 های سازمان و فرد مرتبط است.با راهبرد

مدار های دانششود. در سازمانابزارهای جدید به چالش کشیده می سیلهو بهروش معمولی انتقال دانش 

و مبادله  گذاری اشتراککارکنان منفعل نیستند بلکه در تحقیقات و فرآیندهای یادگیری، برای به 

تر بین تولیدکنندگان یا تواند به ایجاد گفتگوهای ماهرانهانتقال دانش می .شونددانش سهیم می

انتقال و به  ( کمک کند.گیرندگان تصمیمکنندگان یا کاربران )ات علمی و دریافتسازندگان اطالع

ها، است لذا سازمان شده شناخته افزایی ارزشمنبع  عنوان به روزافزون صورت بهگذاری دانش اشتراک

 آورند.می حساب بهیک راهبرد و امتیاز رقابتی  منزله بهمدیریت دانش را 

برداری در سطوح سازمانی که است از به اشتراک گذاشتن دانش قبل از بهرهعبارت  تسهیم یا انتقال:

افراد  و هاجریان دانش را میان بخش سیاست درهای باز، تقویت و ساختار افقی سازمانی، بین دراین

تواند اثر مستقیم بر توزیع داشته باشد افراد می فنون و های سازمان،بین فناوری تعاملبخشد سرعت می

به توضیح است که فرآیند انتقال دانش نیازمند یک سیستم  الزم( 1387:50،مریم ی نزاد،)مهد

... که برای  ، حق انتقال دانش و اطالعات، حق امتیازات، حق تألیفات وها قول نقلحسابداری قوی برای 

ارشناسان و باشد در غیر این صورت کمی ،گونه اقدام برای انتقال دانش الزم استهر نامه شجرهسابقه و 

به پایگاه دانش  ویژه بههای دانش آشکار و روشن را برای انتقال به دیگران متخصصان واقعی نقشه

پردازند های دانش پنهان در یک فرهنگ آنالوگ میآن به ادامه نقشه جای بهبخشند و توسعه نمی

 .(55: 1389طباطبایی، رمضانی، )
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است اما سازمان ناگزیر است این هزینه را برای ادامه حیات بردار در بیشتر موارد انتقال دانش هزینه

این  تأمل قابلانجامد اما نکته به تولید دانش جدید سازمانی می درنهایتخود بپردازد زیرا انتقال دانش 

برای انتقال  مثال عنوان بهکنیم، انتخاب نمی درستی بهانتقال دانش را  های کانالاست که در بعضی موارد 

برای  که درصورتیهای بسیار رسمی و سازمانی استفاده کنیم دانش ضمنی از کانال گذاری اکاشترو 

انتقال این نوع دانش بهتر است کانالی را انتخاب نماییم که منجر به تعامالت فرد شود و این ارتباط 

ر بیشتر شود که ارتباط افراد سازمان با یکدیگ هراندازهشود. گذاری دانش میمنجر به اشتراک دوسویه

  شود.نیز بیشتر می مسئلهبه زبان مشترک برای بیان تجربیات و حل  یابی دستبه همان اندازه امکان 

فرصت  ناهاپیت و گوشال چهار شرط را برای مبادله و ترکیب دانش و سرمایه معنوی شناسایی کردند:

، هم آموزی، شرکت در بییا اطالعمانند جلسات ب دانش بایستی وجود داشته باشد )مبادله و ترکی

 .(سمینارهای تخصصی و نظیر آن

ند ماندر مبادله و ترکیب دانش، ارزش و منفعتی در نظر گرفته شود ) کننده مشارکتهای برای طرف

گذاری دانش و نظیر آن( هر چه این منفعت دهی برای به اشتراکتشویق، ارتقا، پاداش سازوکارهای

 شود.مشارکت او در تبادل اطالعات بیشتر می درنتیجهبیشتر و فرد  خودانگیختگیباشد  تر درونی

های جدید باشند در فرآیند مبادله بایستی قادر به ایجاد برخی ارزش کننده مشارکتهای طرف

   تغییر فرهنگی آماده باشد(. های زمینه)

با این  وانندتمی دیده آموزشظرفیت ترکیب اطالعات یا تجربه بایستی وجود داشته باشد. کارکنان 

انش دیگران نیز استفاده نمایند دانش خود را در اختیار دیگران قرار دهند بلکه از د تنها نهسازی، ظرفیت

 (.58: 1386، زاده حسن)

 

 هاانتقال دانش ميان سازمان

رسمی( تأکید داشته  های توافقنوع خاصی از روابط بین سازمانی )ها بر در بیشتر موارد در سازمان

هنجارهای مشترک اداره  وسیله بههای اجتماعی که بیشتر تواند در شبکهولی مبادله دانش میاست، 
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بیشتر  اگرچهاجتماعی(  های شبکهاین نوع ارتباط ) و ؛ز صورت گیردشوند تا قراردادهای حقوقی، نیمی

ن میزان انتقال است برای انتقال انواع دانش در سازما شرطی پیشدارد اما  سروکارپنهان سازمان  بادانش

-فناوری، زمینه های زیرساختمختلف مانند  های زیرمجموعهگذاری دانش: این مورد و به اشتراک

 .گیرد برمیدانش را در  گذاری اشتراکسازی و ایجاد سازوکارهای به 

 گذاری دانش شرایطی الزم است:برای به اشتراک

 فرهنگیسازی الف( زمینه

 شب( ایجاد فرصت برای تسهیم دان

 ج( ایجاد ظرفیت جذب و اشتراک دانش در کارکنان

 دهی مناسب برای اشتراک دانشد( نظام پاداش

 ه( اختصاص بودجه و واحد ویژه برای ساماندهی اشتراک دانش

نوعی یادگیری حین عمل است که در  درواقعافتد اتفاق می درنهایت آنچهدر فرآیند انتقال دانش 

تایجی را در به خواهد داشت. با این تفاوت که کارشناسان مجرب و سطح فرد، کالن، فراسوی کالن ن

-کننده را در کسب دانش و مهارتکننده و تسریعباسابقه یا دیگر منابع دانشی و اطالعات نقش تسهیل

مجموعه اقدامات الزم را در  کنشی فرا صورت بههای شغلی اصیل و پایدار دارند و انتقال گیرنده 

ستماتیک زیرا رویداد یادگیری در یک فرآیند سی ؛دهندانجام می موردنیازش جهت کسب و جذب دان

 مند بهرههای اطالعاتی کارشناسان ماهر و متخصص در حوزه معین طرفه که افراد در آن از راهنماییدو

آید تا دانش و فهم خود را در هایی برای افراد پیش میافتد. از این طریق فرصتشوند اتفاق میمی

استفاده در آینده مناسب و در حوزه مشخص با دیگران تقسیم کنند یا به پایگاه دانش جهت  مانز یک

 (.54: 1389طباطبایی، رمضانی، منتقل نمایند )
 

 راهبردهاي انتقال دانش در سازمان

 است. اتخاذشدهدو راهبرد عمده و ضروری برای انتقال دانش در سازمان 

 People - to – Documentراهبرد انتقال فرد به اسناد  ـ 1
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 که ؛یابدکه از اسم آن پیداست، دانش افراد در قالب مستندات انتقال می طور هماندر این نوع راهبرد 

 الکترونیکی غیرتواند الکترونیکی یا تواند در دسترس دیگر کارکنان باشد. این اسناد میدر هر زمان می

 ازنظرجهیز پایگاه دانش مربوط به مدیریت دانش باشد. در نظر گرفتن پاداش برای کسانی که در ت

دانش توسط  که وقتیدر این نوع راهبرد  که آنجالب  مسئلهیک  و کنندمحتوایی مشارکت می

شود، زیرا هر یک از افراد با و عین هم استنباط نمی جور یک شود ضرورتاًاشخاص مختلف بازیافت می

این استنباط دو پیامد دارد،  کند میرا درک  اخذشدهت توجه به ذهنیات و زمینه شناختی خود اطالعا

متفاوت از اطالعات یکسان منجر  های برداشتحالت  ترین مثبتترین. در ترین و یکی منفییکی مثبت

الزم از  نیازهای پیشترین حالت اطالعات به علت فاقد و در منفی شود میبه دانش جدید و نوآوری 

 .گردد میات واقعی اشتباه بهو منجر  شود میتنباط و تفسیر نادرست اس صورت بهجانب افراد 

 Person - to – Personراهبرد شخصی( ) فرد فردبههبرد را-2

چون  های روشذهنی و تجربی خود را در قالب  های اندوختهراهبرد افراد متخصص دانش و در این 

ی( ... و در کنار دیگر آموزشی ساختارمند )فردی یا گروه های رایزن خردمند و مربیگری دوره

. این راهبرد نیازمند ایجاد و دهند میانتقال  مند نظام صورت بهآموزشی به دیگر کارکنان  های رسانه

دانش  ویژه بهبرای ارتباط دادن افراد به یکدیگر جهت به اشتراک گذاشتن دانش  هایی شبکهتوسعه 

)رمضانی،  استتراک گذاشتن دانش انگیزشی برای به اش مکانیزمپنهان است و نیز نیازمند یک 

نوع  ترین باارزش. گیرد میو روابط اجتماعی شکل  تعامالتدر این نوع راهبرد  (.58: 1389طباطبایی، 

در این نوع راهبرد یعنی به هنگام صحبت و جلسات فردی یا گروهی  دانش گذاری اشتراکانتقال و به 

نوع ارتباط است زیرا حاالت و  ترین آموزندهیکی از . ارتباط چهره به چهره افتد میکاران اتفاق باهم

دهد که احساسات فرد نیز در این نوع ارتباط حاوی دانش هستند. جدول زیر ابزارهایی را نشان می

 بندی شده است:گذاری دانش رتبهمیزان گفتگو و همچنین میزان اشتراک برحسب
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 مختلف ارتباطیابزارهای  گذاری اشتراکدرجه و میزان  -3جدول شماره 

 درجه پایین چهره به چهره

 کنفرانس ویدئویی

 تلفن

 گفتگوی نوشتاری )چت(

 اینترنت/اینترانت

 پایگاه اطالعاتی اسناد

 

 های پایگاهدانش از سوی صاحبان آن با افراد یا  گذاری اشتراکاهداف اصلی هر دو نوع راهبرد به 

های وقعیتم، کاری غیرکاران در مواقع مختلف کاری و همباچون صحبت  هایی فعالیتدانش از طریق 

و ... است  غیرمکانیزهمکانیزه و  اعالناتآموزشی، تهیه اسناد مدون برای پایگاه دانش، تابلوی 

 .(58: 1389)طباطبایی، رمضانی، 

 

 انتقال دانش هاي راه ترین كاربردي

راهبرد تجاری مستقل از یک  عنوان به knowledge Management «مدیریت دانش» اگرچه

مفید است. تکنولوژی  KM اطالعاتی، در بعضی مراحل چرخه زندگی فنّاوریاست. ولی هر  فنّاوری

 (.146: 1386انصاری، ) دهد میرا ارتقا  KMفرآیند  تأثیرمناسب، کارایی و 

. در گیرد می قرار مدنظربیشتر  KMبرای فرآیند انتقال دانش در  1مانند وسایل جمعی ها فنّاوریبعضی 

هر  تواند میداده خواهد شد. یک کارگزار دانشی  توضیحاز راهبردهای انتقال دانش  ای مجموعهادامه 

                                                           
به هر نرم افزاری اطالق می شود که همکاری  «وسایل جمعی »: به طور معمول (Group Ware)عی وسایل جم1

گروهی در شبکه را مقدور می سازد. از جمله وسایل جمعی می توان به نوشت افزارهای مشترک، وایت بردهای 

ترک آن الین و کنفرانس چند الکترونیکی یا ابزارهای کنفرانس ویدئویی گردهمایی آن الین، ایمیل، صفحه نمایش مش

 .(132: 1386انصاری، )اشاره کرد   (Multimodalوجهی )
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ارتباط  تأثیرهرگز نباید از )مناسب وارد دنیای مجازی نماید  فنّاورییک از راهبردها را با استفاده از 

 .(به چهره در انتقال دانش غافل شد چهره

 درواقعاست.  شده بیان، استراتژی انتقال دانش طورکلی به فرد فردبهبه اسناد و راهبرد در دو راهبرد فرد 

که برای انواع مختلف دانش، یکی از این دو  دهد میاین دو راهبرد به مدیران دانش این آگاهی را 

 راهبرد را باید در نظر گرفت.

انتقال دانش در سازمان  های راه ترین یکاربردیک مدیر دانش با دانستن این دو راهبرد، باید به دنبال 

 .شود میانتقال اشاره  های راهاز این  ای نمونهخویش باشد. در این قسمت، به 

که  کنیم می: اغلب اوقات ما فرض (Best Practice Meetings)بهترین شیوه  های نشست ـ 1

ان خودمان بهترین شیوه اما ممکن است که در سازم دهد میرخ  سازمانمانبهترین شیوه ما بیرون از 

به اشتراک گذاشته شوند. با برگزاری این  هایی نشستدر  توانند می ها شیوهوجود داشته باشد. این 

را به درون پایگاه دانشی خود فرستاده و بهترین شیوه  ها شیوهاین  تواند میهر کارگزار دانش،  ها نشست

 را برای عملکرد پایگاه دانش خود به کارگیرد.

 Critical Incident Interviews or)صاحبه یا پرسشنامه وقایع بحرانی سازمان م ـ 2

Questionnaires) است. سازمان  مسئله: یک واقعه بحرانی و حیاتی سازمان یک موقعیت دارای

 مختلف های موقعیت مستندسازی وسیله بهشود البته  مند بهره ها تجربهاز  تواند می

بحرانی  های موقعیت. ثبت تجربیات ناشی از این شود میبحرانی حاصل  های موقعیتدانش در  ترین ناب

 برای سازمان بسیار حائز اهمیت است.

: جلساتی بین یک یا چندین فردی که در مورد (Expert Interviews)تخصصی  های مصاحبه ـ 3

. در این شیوه دشون مییک موضوع به برنامه، سیاست، یا فرآیندی و ... کارشناس و خبره در نظر گرفته 

در سازمان  شوند میخارج  سازمان از، دانش افرادی را که شده ریزی برنامهما باید در یک فرآیند 

مانند کانون  ؛نامیم میانتقال دانش  درنهایتسپس وارد چرخه مدیریت دانش و  و ؛ذخیره کنیم

را  ها آنو شایستگی شغلی را هدایت  بازگشتگان این های آموخته، این کانون باید بتواند بازنشستگان
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 ازآنجاکهسازمان فرصت خوبی است.  تجربه کمشناسایی نماید. هم برای فرد بازنشسته و هم برای افراد 

 کند میسعی  داند میبا شرکت در این کانون فرد بازنشسته خود را شایسته تولید دانش و خبره بودن 

 گذاری اشتراکاز  تجربه کمو از طرفی افراد  شود میکند، دانش جدید تولید  بازبینیتجربیات خود را 

 .دهند میدانش این افراد تجربیات خود را افزایش 

عادالنه  طور بهباید  ای حرفه(: در یک زندگی Information Exchanges)تبادل اطالعات  ـ 4

و  نشینند می ها غرفهدر  ای کارآزموده اجراکنندگانتبادل اطالعات وجود داشته باشد. در این استراتژی 

. این نگاه به انتقال کنند میتبادل اطالعات  کنند میمالقات  ها آنکه با  ای تجربه کمبا اجراکنندگان 

 بهمردم  بایست میمملو از دانش است. قبل از اجرای این استراتژی  ای حرفهدانش، مستلزم زندگی 

مایه انتقال  تنها نه ها غرفه و اهمیت دانش پی ببرند. در غیر این صورت این ای حرفهاهمیت زندگی 

آشکار و )انتقال هر دو نوع دانش  برای. شود می ای حرفهبلکه موجب زایل شدن دانش  شود نمیدانش 

 برای انتقال دانش شخص است. کننده تسهیلمفید است و یک استراتژی  (پنهان

دانش و  باتجربه: شامل یک مقدمات رسمی است که یک شخص (Internshipsکارآموزی ) ـ 5

 شده تعیین زمان مدتدر یک  ها دوره. این دهد میانتقال  (کارآموز) نوآموز شخصمهارت خود را به 

دولتی برای این  های سازماناکثر اوقات بسیاری از  و ؛گیرد میتابستان است، صورت  معموالًکه 

 .شود می ریزی برنامهاستراتژی، 

آشکار  بادانشست. شامل کارهای دستی و بیشتر ا آموزی حرفهاین نوع انتقال دانش بیشتر شامل 

 شاگردی سنتی. -آموزش ضمن خدمت، یا استاد های دورهدارد. مثل  سروکار

محل تجمعی برای  درواقع: ویترین اطالعات و رویدادها، (Knowledge Faire)نمایشگاه دانش  ـ 6

مهم  اطالعاتن درباره آموزش مشتریا منظور بهدانش داخلی و خارجی سازمان  گذاری اشتراکبه 

استراتژی فراتر از کاتالوگ و بروشور است. این نوع انتقال دانش دارای جذابیت باال  درواقع. باشد می

ویژگی سازمان در  باوجوداین. استو این جذابیت موجب تسهیل در انتقال دانش سازمانی  باشد می
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نیز در انتقال  و ؛پذیرد میپنهان کمتر انجام انتقال دانش آشکار بسیار موفق است اما در آن انتقال دانش 

 نیز حائز اهمیت است. ای زمینهدانش فرهنگی و 

: یک کاتالوگ اطالعاتی/ دانشی، در دسترس افراد سازمان (Knowledge Maps)نقشه دانش  ـ 7

در نقاط مختلف نقشه  شان شایستگیبا توجه به تخصص و  ای خالقانه طور بهاست. در این راهبرد، 

یک منبع هدایتی تصریح کننده فهرست افراد با  عنوان به و ؛گیرند میخاص و معینی قرار  طور هب

با  راحتی به افراد درنتیجه. گیرد میدر یک نگاه کلی و جامع بر روی نقشه قرار  ها آنتخصص و دانشی 

 .کنند میخود ارتباط برقرار  موردنیازصاحبان دانش 

 .برنداردنمایشگاه دانش محتوایی را در  برخالفنکته مهم آن است که نقشه دانش 

باال مهارت خود را به یک  بامهارت باتجربه: در این استراتژی یک فرد (Mentoring)مربیگری  ـ 8

. در دهد میارائه  تجربه کمبهبود یا تقویت هوش ذهنی شخص  باهدفپایین  بامهارت تجربه کمفرد 

یک یا چند مربی در طول  معموالً. افراد کند میبان عمل یک حامی و پشتی عنوان بهاین شیوه معلم 

و چرایی  چطور آن را انجام دهند که این، دهند میانجام  ها آن آنچهزندگی خود خواهند داشت و 

و فرهنگ  ها ارزش. در این شیوه مربی شوند میرا در یک موقعیت خاص آگاه  دهند میآنچه انجام 

. در این راهبرد ارتباط مربی و متربی بسیار نزدیک و همراه دهد میخود را نیز به شخص متربی انتقال 

از  و ؛از مشهورترین شیوه انتقال دانش روایات ادبی و مذهبی ما باشد یکی ایناست. شاید  باعالقه

از  دانش پنهان در این بستر آموزشی پر راحتی بهنزدیک  ارتباط دراینزیرا  ؛طرفی مؤثرترین نوع باشد

 .یابد میانتقال  تر شده تثبیت صورت بهنیز دانش آشکار  و ؛شود میمنتقل  کننده دریافترد انگیزه به ف

 شخص اما به دلیل نبود شرایط کافی انتقال دانش، کنیم میگاهی اوقات ما دانش را منتقل 

 .دهد می دست ازآن را  سرعت به کننده دریافت

صویری به معنای واقعی کلمه یک گروهی : یک داستان ت(Story Boards)تصویری  های داستان ـ 9

 منظور بهپوستر  صورت به. این تصویر یا روی دیوار یا کند میاز تصاویری است که یک داستان را نقل 

تصاویری را دریافت  توانید می. شما با این تصاویر شود مینمایش آن چیزهایی که در یک خاص اجرا 
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و  گام به گام صورت بهیعنی دانش را  ؛بودن آن است حلهمر به مرحلهکنید. ویژگی داستان تصویری در 

 .دهد میمنظم آموزش 

همان اسالید قدیمی گربه و سگ پایه اول مقطع  توان میملموس در این راهبرد را  یک مثال بسیار

 ابتدایی مدارس ماست.

 .یابد میدر این نوع عالوه بر انتقال دانش پنهان و آشکار، دانش فرهنگی نیز انتقال 

در یک موقعیت برای  داده رخ ازآنچه: یک داستان شرحی است (Storytelling) سرایی داستان ـ 10

زیادی درباره  های داستاننشان دادن یک نکته و انتقال دانش به طرق مؤثر. تمامی افراد در سازمان 

قتی یک اتفاق و مثالًاست  پذیر امکانمختلفی  های شیوهبه  سرایی داستان. اند شنیده هایشان سازمان

و  شود میافراد منجر به تبدیل این اتفاق به داستان  گفتگوی ،افتد میخاص و ممتازی در سازمان اتفاق 

هم دانش پنهان و هم دانش آشکار در آن قابلیت  درنتیجه گیرد میشکل  غیررسمیبر اساس روابط 

 دارد. گذاری اشتراکانتقال و 

به خاطر سپردن یک قانون و دستورالعمل یا هر نوع دانشی نقل یک ماجرا برای  ای شیوهداستان در 

افراد سازمان با شنیدن حکایت  مثال عنوان به. است ها المثل ضرباست. به عبارتی شامل حکایات و 

خواجوی به دانش مشارکت جمعی و فداکاری نسبت به سایر افراد سازمان پی خواهند برد و تا  ریزعلی

در انتقال دانش از زبان شخص  کننده تسهیلهم  نوعی به. ماند میار سالیان متمادی در ذهن ماندگ

. این نوع راهبرد برای انتقال دانش پنهان، آشکار و استدانش در ذهن  کننده تثبیتگوینده است و نیز 

 .باشد میفرهنگی بسیار مناسب 

مل دانش، شا شده طراحی های فعالیت: آموزش فهرست انواع زیادی از (Training)آموزش  ـ 11

 .اند دیده آموزشتوسط کسانی که  ها شایستگی، صالحیت و ها تواناییمهارت 

باشد و تمرین  سایت وب، بازی ـ نقش، کامپیوتر، سازی شبیهشامل کالس درس،  تواند می ها روشاین 

، راهبردهای شده عنوانکوچک و بزرگ صورت گیرد. عالوه بر این راهبردهای  های گروه صورت به

 های بندی طبقهبیان شد، بر اساس  درگذشتهبرای انتقال دانش وجود دارد. بر اساس مطالبی که زیادی 
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مختلف دانش، انواع گوناگونی دانش وجود دارد. این گوناگونی انواع دانش، گوناگونی راهبردهای 

ناسد و . بهترین مدیر دانش کسی است که دانش فردی و سازمانی را بششود میانتقال دانش را نیز سبب 

 را انتخاب و به انتقال آن، در درون و بیرون سازمان بپردازد. ای شیوهمتناسب با شرایط و موقعیت 

. دانایی دهد می. دانایی، کارایی را افزایش شود میبهترین نوع قدرت، از کاربرد دانایی حاصل 

فرد با در  (.35: 1370فلر، تا)دانایی بیشتری تولید کنیم  توانیم میما همیشه  دارد عظیمی پذیری انعطاف

در  ویژه به .شود میویژه، به یک منبع قدرت تبدیل  های مهارتاختیار داشتن دانش تخصصی یا 

رابینز، ) شود میکه بر محور فناوری استوار است نیاز به تخصص و دانش بیشتر احساس  ای جامعه

1388 :221.) 

گروهی توسعه دانش قرار  فرآیندهایدسترس  برای اجتناب از منزوی ماندن دانش افراد و آن را در

به دانش گروهی تبدیل شود  تواند میدادن، باید شرایط خاص فراهم شود. دانش فردی تنها در صورتی 

خود نسبت به دانش  نوبه بهکه دانش گروهی  و انجام وجود داشته باشد شفافیتکه تعامل، ارتباط، 

 (.182، 1385)گیلبرت بروس،  دهد میفردی واکنش نشان 

روزانه  های فعالیتتولید فرعی  تواند میدانش همچنین  آید نمیدانش، همیشه از تالش آگاهانه حاصل 

گیلبرت )میزان کنترل توسعه قابلیت آگاه باشیم  های محدودیتبنابراین ما باید از  ؛سازمان باشد

 (.201: 1385پروستات، 

متن درباره  ارائه ازنمودار و دیگر تصاویر، مؤثرتر  ارائه یک اسالید با طورمعمول بهابزارهای تجمعی: 

، زمان الزم برای درک فرآیندهای پویانماییمناسب و دقیق گرافیک و  ارائهموضوعی یکسان است. 

صحت روابط نامناسب برای توضیح جدول  توانند میهم  ها ای غیرحرفهو  دهد میپیچیده را کاهش 

 .(142: 1386ی، منوچهر انصار)را تأیید کنند  ها داده

است از  الزم فرهنگی: برای از میان بردن این مانع، های ناسازگاریو  اعتمادی بی موانع انتقال دانش:

 طریق دیدارهای حضوری مبادرت به ایجاد ارتباط نزدیک و اعتمادی متقابل نمود.
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 متفاوت هاي ذهنيتو  ها واژه، ها فرهنگ

شترک از طریق آموزش، مباحثه، انتشارات، تشکیل وجوه م ایجادآوردن زبانی مشترک  باوجود

جلسات و  های محلوقت و  کمبود .شود می برطرفموانع  این ،ها مانند این کار ، چرخشها گروه

با در نظر گرفتن اوقات و  توان میبا این مشکل  رویاروییمورد کار مولد: برای  در محدود های ذهنیت

به انتقال دانش  ها گزارشو ارائه  گفتگو وبرای بحث  هایی اتاقیا  ها نمایشگاهاماکنی خاص مانند 

: با ها آن فردمبادرت کرد احترام قائل شدن انفرادی برای هر فرد صاحب دانش و پاداش دادن به 

در چارچوب میزان تسهیم  ارائه خدمات به صاحبان دانش از طریق ارزشیابی عملکردها بندی صورت

 با احترام مشترک ایجاد کرد.  توأم یفضا ورغبت عمومی  توان میدانش 

و در نظر گرفتن زمان  پذیری انعطاف: آموزش کارکنان برای حفظ کنندگان دریافتظرفیت پذیرش 

نای استخدام اعتماد به دانش خود و صحیح پنداشتن بم بر کاری مخفیخاص برای یادگیری و عدم 

دانش در چارچوب  وانتقال نقلاست و غیر: برای رفع این مشکل روحی بهتر  دانند میآنچه خود 

فراهم آوردن امکان ارتباطات عمودی میان کارکنان، از سطح  با وسازمانی منتفی شود  مراتب سلسله

دانش یکدیگر مطلع شوند. در این صورت الزم است به منابع صدور دانش ارزش مناسب اعطا شود 

همکاری، پذیرش خطاهای ناشی از خالقیت  و نیاز به کمک: پذیرا شدن ها اشتباهدر برابر  ناشکیبایی

برای باال بردن دانش  ای حرفهمناسب  های فرصتپاداش به این نوع از افراد، موجب استفاده از  اعطای

 شود. می

و مسن قرار  باتجربهافراد  اعتنایی کماین نوع افراد به علت جوان بودن مورد  بودن افراد جوان: کار تازه

کند  رنگ مک این وضعیت را تواند میصاحب دانش  شأن ناسب جایگاه وکردن مگیرند تعریف  می

: ضرورت پرورش مناعت خطرپذیریاز  گریز فراوان، های مشغلهغرور، لجاجت، محدودیت زمانی، 

آموزش نوین برای مواجهه با این  های برنامهاز  تواند می امیال برغلبه بر نفس وبی اعتنایی  های راهطبع 

 .(23،1387-22،سعیده ل دانش شود )معماری،نوع موانع انتقا
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 گيري نتيجه

منبع قدرت، در اختیار مدیر دانش قرار دارد. با توجه به عصر انفجار دانش و  ترین مهم عنوان بهدانش 

دستیابی به دانش نیازمند است.  های شیوهفناوری هر سازمانی برای ادامه حیات خود به  ی وقفه بیتوسعه 

و از تالش بیهوده برای دستیابی به  استکه در حال حاضر چه دانشی بیشترین نیاز ما بدانیم  بایست می

انتقال  های شیوهشناخت انواع دانش و  با با نیاز و شرایط موجود خودداری نماییم. نامتناسبدانشی 

. با خلق دانش جدید، رسانیم یاریسازمان خود را در خلق دانش جدید  توانیم می ها آناز  هرکدام

 سازمان در چرخه مزیت رقابتی باقی خواهد ماند.
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